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 از هر چیز دیگري، در محدوده عمل و تأثیر دهی آنان است که بیش رفتار رأي
در . هاي اجتماعی نوپدید قرار گرفته است ویژه رسانه جمعی و به وسائل ارتباط

بوك،   فیس- هاي اجتماعی این راستا، پژوهش حاضر تالش دارد، تأثیر رسانه
 بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی -اینستاگرام و تلگرام

هفتم اسفندماه ( نتخابات اخیر مجلس شوراي اسالمی و خبرگان رهبريرا در ا
  .بررسی و مطالعه نماید) 1394

ها نیز پرسشنامه محقق  روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوري داده
که  - نفري 8569با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماري . ساخته است

هاي پردیس اصلی دانشگاه  تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده
عنوان حجم نمونه انتخاب و   نفر به370 - شد شامل میرا عالمه طباطبائی 

  .بررسی شدند
هاي  دهد که بین میزان استفاده از رسانه هاي پژوهش نشان می یافته

، میانِ میزان اعتماد به )413/0(اجتماعی منتخبِ تحقیق با مشارکت سیاسی 
و میزان ) 318/0(رسی و مشارکت سیاسی هاي اجتماعی موردبر رسانه

) 523/0(هاي اجتماعی با مشارکت سیاسی  اثربخشی در استفاده از رسانه
اي مقطع  در ارتباط با دو متغیر زمینه. رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد

مشارکت  با) دانشجویان نمونه تحقیق(و سن پاسخگویان ) -401/0(تحصیلی 
نتایج حاصل از تحلیل . ه معکوس و معنادار استنیز رابط) -431/0(سیاسی 

 درصد از کل واریانس مشارکت 32حدود که دهد،  رگرسیونی نیز نشان می
سیاسی دانشجویان با این پنج متغیرِ معنادار یعنی میزان استفاده، میزان اعتماد، 

  .بینی است میزان اثربخشی، مقطع تحصیلی و سن قابل پیش
 ، دانشگاه عالمه طباطبائی،دانشجویان ،سیاسی مشارکت :هاي کلیدي واژه

  تلگرام ،اینستاگرام ،بوك فیس ،هاي اجتماعی رسانه
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  مقدمه و بیان مسئله
هاي اجتماعی  هاي اجتماعی، شبکه ویژه رسانه هاي جمعی و به بانفوذ گسترده رسانه

و طور عام  رسان موبایلی، ابعاد مختلف زندگی انسان به مجازي و ابزارهاي پیام
طور خاص هر چه بیشتر در محدوده و تحت تأثیر این   به،کنشگري سیاسی آن

. هاي فناورانه نوظهور در عصر اطالعات و جامعه اطالعاتی قرار گرفته است پدیده
هاي زنده،  هاي جهانی اطالعات و پخش برنامه امروزه، به مدد ورود تلفن همراه، شبکه

گسترش ). 201: 1395استیونسون، (ایم  اي و زنده شده وارد عصر ارتباطات لحظه
را براي » اي شهروند شبکه«هاي اینترنتی، امکان تحقق  جهانی اطالعات و فناوري

مشاهده  جاي توجه به محیط فیزیکی قابل انسان به. پذیر ساخته است نخستین بار امکان
در روابط حساس شخصی و جمعی، بیشتر در جستجوي واقعیت در صفحۀ نمایشگر 

  ).203: همان(است 
ناپذیر از زندگی مردم  هاي الکترونیک در دوران کنونی بخشی جدایی رسانه

روز از محتواهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و آموزشی و  مردم در طول شبانه. اند شده
هاي الکترونیک تا جایی  رسانه کنند و نفوذ هاي الکترونیکی استفاده می سرگرمی رسانه

 ،اي هاي جدید رسانه پردازان ارتباطی بر این باورند که این گونه است که برخی ازنظریه
کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد  اولویت ذهنی و حتی رفتاري ما را تعیین می

  ).126:1385دادگران، (آموزند   به چه چیزي فکر کنیم را به ما میاین کهندهند، 
هاي اجتماعی مبتنی   گسترده رسانهآفرینی در زندگی انسان امروز و در پرتو نقش

هاي  پیش، از نهان هزارتويِ مکان از  بر وب، عرصه سیاست ورزي رسمی بیش
مکان کرده و تمام افراد جامعه را درگیر   هاي عمومی نقل ها و مکان خصوصی به امکان

هاي دموکراتیک، مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی  اکنون در نظام. ساخته است، خود
عنوان یک حق طبیعی و  ها بلکه به شده از سوي حکومت مثابه یک امتیاز اعطا  نه بهافراد

رو، در عصر حاضر، گرایش به مشارکت  ازاین. شود ذاتی براي شهروندان شناخته می
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 ،هاي دموکراتیک هاي اصلی در نظام عنوان یکی از شاخص سیاسی در میان شهروندان به
  .ماهیتی جدید یافته است

یاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از مشارکت س
 1لستر میلبرات،). 123: 1377راش، (عدم درگیري تا داشتن مقام رسمی سیاسی است 

مراتبی از مشارکت سیاسی را مطرح کرده است که از عدم درگیري در سیاست   سلسله
ن سطح مشارکت واقعی، رأي تری کند و پایین تا داشتن مقام سیاسی یا اداري تغییر می

درواقع، رأي دادن از منظر تعداد افراد درگیر در ). 124: همان(دادن در انتخابات است 
فرایند مشارکت سیاسی، پرشمار و ازنظر کیفیت مشارکت، در سطح حداقلی قرار 

  .گیرد می
 هر آن در که است سیاسی قالب یک سیاسی، مشارکت که است معتقد 2دوبنوا آلن

 و موافقتو  اظهارنظر امکان و حکام تعیین طریق از خصوصاً دارد حق ديشهرون
بر این مبنا مشارکت سیاسی در اصل به . جوید شرکت عامه امور در ،ها آن با مخالفت

ولیت مشترك است یا به تعبیري ئمعناي شرکت در امور عمومی همراه بااحساس مس
 یکی از عنوان بهاست که » مسئوالنهتعهدي فعاالنه، آزادانه و « مشارکت سیاسی ،دیگر

و هدف آن تحت تأثیر قرار دادن خیزد  برمیسازوکارهاي اعمال قدرت از درون جامعه 
هاي عمومی مانند انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال  گذاري  و سیاستها تصمیمقدرت، 

  .باشد ، میطورکلی هر آنچه به سرنوشت مشترك جمعی ارتباط دارد  و بهها آننظارت بر 
هاي گزینش سیاسی  ترین روش عنوان یکی از مهم در این میان، پدیده انتخابات به

هاي جدید قرار گرفته  ویژه رسانه ها و به و نماد مهم مشارکت سیاسی تحت تأثیر رسانه
اکنون بسیاري از وجوه فعالیت و مشارکت سیاسی افراد جامعه از مرحله کسب . است

ها و شعارهاي نامزدهاي انتخاباتی  هاي سیاسی، برنامه یدهاطالعات و اخبار درباره پد

                                                
1. Lester Milbrath  
2. Alain de Benoist  
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هاي انتخاباتی و سرانجام رفتار  گرفته تا مسئله اعتماد به نامزدها در فرایند مبارزه
هاي جدید  دهی شهروندان، مستقیم یا غیرمستقیم با میزان و نحوه فعالیت رسانه رأي

. رسان موبایلی ارتباط پیداکرده است هاي اجتماعی مجازي و ابزارهاي پیام ویژه شبکه به
اي  این مسئله گرچه، امري جهانی است اما در کشور ایران به سبب نوع نظام رسانه

جمله   از1هاي جریان اصلی هاي سیاسی و انتخاباتی خاصِ رسانه موجود و فعالیت
صداي "مثابه  هاي جدید به هاي مجازي و رسانه رسانه رادیو و تلویزیون، شبکه

هاي  گیري گفتمان هاي رسمی و غالب موجود، به شکل  و خارج از گفتمان2"داهاص بی
ویژه در دهمین  این پدیده به. کنند هاي متضادِ قدرت کمک می خرد و گاهی گفتمان

خبرگان مجلس دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمی و پنجمین دوره از انتخابات 
عنوان قشر  دانشجویان به ویژه در میانِ این مسئله به. اي پیدا کرد رهبري نمود ویژه

آید و  کرده و آگاه جامعه بسیار بیشتر از سایر اقشار جامعه ایران، به چشم می تحصیل
  .یابد اهمیت می

با توجه به آنچه گفته شد، مسئله اصلی پژوهش، شناخت میزان، سطح و نوع 
با تأکید بر (عی هاي اجتما استفاده دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی از رسانه

در عرصه مشارکت سیاسی شهروندان در یک انتخابات ) بوك، اینستاگرام و تلگرام فیس
دیگر، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا تأثیر استفاده  عبارت به. سراسري و ملی است

دانشگاه بوك، اینستاگرام و تلگرام را بر نحوه مشارکت سیاسی دانشجویان  از فیس
 در انتخابات دهمین دوره مجلس شوراي اسالمی و پنجمین دوره عالمه طباطبائی

  .مجلس خبرگان رهبري موردمطالعه و ارزیابی قرار دهد
  

                                                
1. Mainstream Media 
2. The Voice of Voicelesses 
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  هاي نظري زمینه
  مفاهیم اساسی -1
  هاي اجتماعی رسانه -1-1

ها  ها و سازمان هاي اجتماعی، ابزارهاي مبتنی بر رایانه هستند که به افراد، شرکت رسانه
ها و  ها، عکس و ویدئو را در شبکه ، ایدهعات، منافع شغلیدهند تا اطال اجازه می

  .گذارندباجتماعات مجازي تولید کنند و با دیگران به اشتراك 
در (هاي اجتماعی   خدمات رسانه-1: هاي اجتماعی عبارتنداز هاي مهم رسانه ویژگی
تواي تولید  مح-2. شوند با استفاده از اپلیکیشن هاي مبتنی بر وب ارائه می) حال حاضر

هاي دیجیتال، نیروي حیاتی ارگانیسم   همچون متن، تصاویر و فیلمشده توسط کاربر
 کاربران هرکدام پروفایل شخصی خود را براي -3. روند هاي اجتماعی به شمار می رسانه
هاي اجتماعی   که توسط سازمان رسانه–) مبتنی بر تلفن همراه(سایت یا اپلیکیشن  وب

هاي   رسانه-4. دهند  ایجاد کرده و مورداستفاده قرار می-شود ی میطراحی و پشتیبان
هاي مجازي آنالین را با ایجاد ارتباط میان پروفایل یک کاربر با  اجتماعی توسعه شبکه

  ).Obar and Wildman, 2015: 2(کنند  هاي دیگر، تسهیل می افراد یا گروه
هاي اجتماعی با فناوري وب  افزایی شبکه هاي اجتماعی درواقع، محصول هم رسانه

توان نوعی ساختار، متشکل از کنشگران و روابط  هاي اجتماعی را می هستند و شبکه
ها و  ها، سازمان تواند شامل افراد یا گروه نیز میرا کنشگران . ها دانست پویاي بین آن

  .حساب آورد اي به هاي رایانه حتی برنامه
) موبایل(هاي مبتنی بر وب و تلفن همراه  هاي اجتماعی با اتکاء به فناوري رسانه

ها افراد و اجتماعات به تولید،  کنند که در آن هایی باقابلیت تعاملی باال ایجاد می پلتفرم
پردازند  نظر و تغییر محتواي تولیدشده توسط کاربر می گذاري، بحث و تبادل اشتراك

)Kietzmann, 2011: 241.(  

                                                
1. Career Interets 
2. User-generated content (UGC) 
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ها،  این شبکه. اي برخوردار هستند پذیري ویژه طافها و انع ها از قابلیت این رسانه
اي چند به چند تبدیل  هاي پخش یک به چند، به سیستم محاوره ارتباطات را از سیستم

گیري افراد را در هر زمان  مکان و زمان خود، امکان ارتباط کنند و با ذات متکثر و بی می
  ).42: 1394ذکایی و حسنی، (سازند  و از هر مکانی فراهم می

هاي اجتماعی چند ویژگی ذاتی دارند  رسانه) ) 2012از دیدگاه تاپریل و کانوال
آسانی  ها به این رسانه. کند هاي سنتی متمایز و محبوب می ها را از رسانه که آن

ها باالست، محتواي  پذیرند، تعاملی هستند، سرعت تولید و تبادل محتوا در آن دسترس
  ).همان(پذیرند  اي هستند و کاربرانشان دسترس چندرسانهدیرپا و تغییرپذیري دارند، 

هاي جدید عنوان  اي را براي رسانه گانه کایتزمان و همکاران، کارکردهاي هفت
  )Kietzmann and etc, 2011:243-7(اند  کرده

دهنده گستره اي است که در آن کاربران هویت  کارکرد هویت بازتاب: هویت. 1
  .شناسانند کنند و می اي اجتماعی به دیگران معرفی میه خود را در محیط رسانه

اي را که در آن کاربران در محیط  وگو نیز زمینه کارکرد گفت: وگو گفت. 2
  .کند بازنمایی میرا کنند،  هاي اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار می رسانه

ن محتوا دهد که کاربرا این کارکرد، گستره اي را نشان می: گذاري به اشتراك. 3
.کنند هاي اجتماعی مبادله، توزیع و دریافت می را در محیط رسانه

هاي اجتماعی،  اي را که در آن از طریق رسانه کارکرد حضور، عرصه: حضور. 4
  .دهد بازتاب میرا توانند از حضور یکدیگر مطلع شوند،  کاربران می

هاي   در محیط رسانهتوانند اي را که کاربران می این کارکرد، زمینه: روابط. 5
  .دهد نشان میرا اجتماعی با یکدیگر رابطه برقرار کنند، 

                                                
1. Taprial and Kanwar 
2. Identity 
3. Conversations 
4. Sharing 
5. Presence 
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اي را که کاربران در محیط  کارکرد وجهه و اعتبار، عرصه: اعتبار/وجهه. 6
  راتوانند از موقعیت اجتماعی و اطالعات دیگران آگاه شوند، هاي اجتماعی می رسانه

  .کند معرفی می
دهد که در آن کاربران  هاي را بازتاب می نیز زمینهاین کارکرد : ها گروه. 7

  .بندي خود را شکل دهند توانند اجتماعات و گروه می
براي . توانند بیش از یک کارکرد داشته باشند هاي اجتماعی می هریک از رسانه

تواند کارکردهایی نظیر رابطه، وجهه و اعتبار، هویت و به   توأمان میبوك مثال فیس
  .ي را داشته باشدگذار اشتراك

ترین و پرکاربرترین  ازجمله محبوب... بوك، واتس آپ، اینستاگرام، توئیتر و  فیس
هاي اجتماعی  در نمودار زیر، رسانه. هستندهاي اجتماعی در گستره جهانی  رسانه

  .اند پرطرفدار بر اساس تعداد کاربران و اعضا فهرست شده
  

  
Source: statista.com (11 July 2016)   

هاي اجتماعی پرطرفدار در گستره   مقایسه تعداد کاربران هریک از رسانه-1نمودار 
  )95تیرماه (جهانی 

                                                                                                              
1. Relationships 
2. Reputation 
3. Groups 
4. Facebook 
5. www.statista.com 
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 و بوك، اینستاگرام   هاي اجتماعی، فیس    هاي متنوع رسانه    در پژوهش از میان گونه    
تـرین و پرکـاربرترین رسـانه         ، محبـوب  بوك  فیس. اند   براي مطالعه انتخاب شده    تلگرام

بـوك در   فـیس ). 1395تیرمـاه  ( میلیون عضو دارد 650ت که یک میلیارد و    اجتماعی اس 
 تـوان   در این رسانه اجتماعی مـی     . گذاري شد    بنیان  توسط مارك زاکربرگ   2004فوریه  

. با دوستانی که داراي حساب کاربري هستند، عکس، فیلم یا پیغام به اشتراك گذاشـت               
. آیـد  یان یـک کـاربر بـه شـمار مـی     بوك درواقع مجلسی از دوستان و آشـنا   محیط فیس 

دهـد تـا در     بوك با ارائه امکان عضوگیري در تعداد باال، به کاربران خود اجازه می              فیس
  .هرلحظه دوستان جدیدي را به مجموعه خود اضافه کنند

، یک شبکه اجتماعی آنالین، مبتنی بر اشتراك عکس و ویدئو در تلفن اینستاگرام
ها و ویدئوهاي خود را تولید  دهد تا عکس اربران اجازه میاست که به ک) موبایل(همراه 

هاي اجتماعی نظیر  و آن را در این اپلیکیشن یا طیف متنوعی از دیگر پلتفرم شبکه
صورت عمومی یا خصوصی به اشتراك گذارند  به بوك، توئیتر، تامبلر و فلیکر، فیس

)Wikipedia, 2016 .(تعداد کاربران فعال ترین اطالعات منتشرشده، بر اساس تازه 
اینستاگرام در مالکیت .  میلیون نفر است500رسانه اجتماعی اینستاگرام در جهان، 

 است گذاشتن عکس اشتراك به اینستاگرام از  استقبال دالیلازیکی . بوك قرار دارد فیس
 را خودهاي  دهد که هم سلیقه ین امکان را میا کاربران ازیاري بس به صرفاً امر این و
  .شود فراهم ها آني براي مجاز در فضاي متقابل کنش احساسهم  و کننددا یپ

کاربران تلگرام .  چند سکویی استباز  متنرسان  یک سرویس پیام تلگرام،
) شود ها پشتیبانی می همه انواع پرونده(اویر، ویدئوها و اسناد ها، تص توانند پیام می

 و ویندوز فون، اندروید تلگرام رسماً براي .ندتبادل کنرا شده   خودویرانگر و رمزنگاري
این کاربران . فاي در دسترس است-هاي بدون واي ها و دستگاه  ازجمله تبلتاواس آي

                                                
1. Instagram 
2. Telegram 
3. Mark Elliot Zuckerberg 
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تلگرام .  را دارندگیگابایت 1،5افزار امکان تبادل پیام، عکس، ویدیو و فایل تا حجم  نرم
این دو پس .  به بازار آمدنیکالي دورف و پاول دورفهاي   بانام روسیتوسط دو برادر

 بنیان 2013صورت ابتدایی در آگوست  از مهاجرت از روسیه به آلمان تلگرام را به
 سازمان غیرانتفاعی کارآفرینی در آلمان دارد که پشتیبان مالی یک پاول دورف. نهادند

 آلمانی متعلق به سازمان غیرانتفاعیتلگرام توسط یک در حال حاضر، . پروژه است
 نسخه ه اجتماعی،این رسان. شود  اداره میپاول دورفکارآفرین و نیکوکار روس 

کامپیوتر خود را نیز ارائه داده که این امر سهولت دسترسی برنامه نویسان براي کد 
  ).1395ویکی پدیا، تیرماه  (افزایش داده استرا  در تلگرام ربات هانویسی 

 میلیون کاربر فعال از 100تلگرام اعالم کرد که ) 1394ماه  بهمن (2016در فوریه 
 هزار کاربر جدید عضو این شبکه 350کنند و هرروز نیز  این ابزار جدید استفاده می

  ).Burns and Matt, 2016(کنند   میلیارد پیام منتشر می15کاربران روزانه . دنشو می
 درصد از کل مردم ایران 53، 1394ماه  ر ديآمارهاي منتشرشده دبر اساس 

هاي اجتماعی هستند که در این میان تلگرام به  حداقل عضو یکی از شبکه
شده و تعداد کاربران تلگرام در  پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در بین مردم ایران تبدیل

  .ت میلیون نفر اس20ایران بیش از 
  
   مشارکت سیاسی-1-2

، واقعیتی است که افراد در آن ، مشارکتاه کمبریجدر فرهنگ لغات دانشگ
فرهنگ . شده است سازد، تعریف کنند یا هر چیزي که فرد را درگیر خود می مشارکت می

) چیزي(عمل شرکت کردن در امري " نیز مشارکت را به مفهوم انگلیسی آکسفورد
  .آورده است

                                                
1. http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/155754 
2. dictionary.cambridge.org/ 
3. Participation 
4. oxforddictionaries.com 
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مشارکت را موسسه تحقیقاتی سازمان ملل متحد براي توسعه اجتماعی، 
دهنده در شرایط  یافته براي افزایش کنترل بر منابع و نهادهاي نظم هاي سازمان کوشش"

چنین هایی که تاکنون از حیطه اعمال  ها و جنبش  معین از سوي برخی از گروه،اجتماعی
  ).172: 1393نجات و دیگران، (کند   تعریف می"اند کنترلی محروم و مستثنی بوده

. بر اساس تعبیري که دیوید آل. رکت، مشارکت سیاسی استیکی از ابعاد مشا
گیرند، مشارکت سیاسی، کنشی است که بر توزیع  و همکاران او به کار می پالتز

ها، براي بسیاري از مردم،  به باور آن. گذارد ها و کاالهاي اجتماعی تأثیر می ارزش
. سیاسی استترین شکل مشارکت   اصلی،مشارکت در سیاست از طریق رأي دادن

هاي فراوانی براي مشارکت در امور سیاسی وجود دارند که طیف  حال روش بااین
توانند در یک مبارزه  مردم می. گیرند اي از مهارت، زمان و منابع را دربر می گسترده

ر کنند، عضو یک شهاي عمومی تماس بگیرند، شکوائیه منت انتخاباتی فعال شوند، با مقام
همچنین . ، به یک نامزد یا یک برنامه انتخاباتی کمک مالی نمایندسازمان سیاسی شوند

) سیاسی(ترتیب دادن تظاهرات، اعتراض یا حتی شورش نیز شکل دیگري از مشارکت 
  ).Paletz, Owen and Cook, 2012: 317(است 

انواع گوناگونی از مشارکت سیاسی وجود دارد؛ مانند رأي دادن، عضویت در یک 
اسی، تالش براي موفقیت یک کاندیدا در انتخابات، مذاکره با گروه یا حزب سی

هاي سیاسی، شرکت  نمایندگان، تبلیغ براي احزاب سیاسی، نوشتن مقاالت و سخنرانی
هاي سیاسی و عمومی  در مبارزات سیاسی، رقابت در جهت انتخاب شدن براي پست

سیاسی فعال، کشور، مشارکت سیاسی منفعالنه، مشارکت سیاسی حمایتی، مشارکت 
شده،  مشارکت سیاسی ابزاري، مشارکت سیاسی خودجوش، مشارکت سیاسی برانگیخته

همچنین سطوح گوناگونی از . مشارکت سیاسی واقعی و مشارکت سیاسی منفی

                                                
1. David L. Paletz 
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مشارکت سیاسی محدود، مشارکت سیاسی گسترده، : مشارکت سیاسی وجود دارد
  ).9-10: 1386 پناهی،(مشارکت سیاسی فردي و مشارکت سیاسی جمعی 

  
  چارچوب نظري

هاي موجود و مرتبط با زمینه و موضوع پژوهش، سه نظریه مشارکت  از میان نظریه
عنوان چارچوب  و نظریه اثربخشی یا اعتماد سیاسی به هاي اجتماعی سیاسی، شبکه

  .اند نظري پژوهش انتخاب شده
  

  مشارکت سیاسی و مشارکت سیاسی آنالین
جمعی در ترغیب  ها و وسائل ارتباط یر رسانهبحث مشارکت سیاسی و تأث

شهروندان به مشارکت در فرایندهاي سیاسی جامعه، همواره موردتوجه اندیشمندان 
هاست که  ترین آن  درباره مشارکت سیاسی ازجمله مهممطالعات دانیل لرنر. بوده است

 عنوان با خود، لرنر در اثر کالسیک. رود معموالً سرآغاز تحقیقات دیگر نیز به شمار می
 حال که حاصل مطالعه در شش کشور در) 1958(نوسازي خاورمیانه : گذر جامعه سنتی

کند که مطالعه  است، استدالل می) ایران، ترکیه، لبنان، مصر، سوریه و اردن(توسعه  
اي مستلزم عواملی ازجمله سواد، شهرنشینی و استفاده  مشارکت و توسعه در هر جامعه

ساز بسیج  وي با تأکید بر نقش ارتباطات، آن را زمینه. جمعی است طاز وسایل ارتبا
. بخشد داند و معتقد است که ارتباطات، مشارکت و توسعه سیاسی را سامان می می

جمعی با  رسد که میان وجود و استفاده از وسایل ارتباط درنهایت، لرنر به این نتیجه می
  ).96: 1384زاد،  پناهی و عالی(د دارد مشارکت سیاسی و اجتماعی رابطه معناداري وجو

                                                
1. Daniel Lerner 
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نیز همچون لرنر، درصدد بود تا از طریق طرح یک نظریه بسیج  کارل دویچ
جمعی و آموزش را در مشارکت  سیاسی، نقش عوامل ارتباطی نظیر شهر، وسایل ارتباط

ها  وي معتقد بود که رابطه مهمی بین این شاخص. سیاسی و توسعه سیاسی بررسی کند
 به .توان عملکرد جامعه در حال گذار را بررسی نمود دارد که از طریق آن میوجود 

توان به  در این میان می. فاصله اندکی، اندیشمندان دیگري قدم بر این عرصه نهادند
پاي در این . اشاره کرد) 1963( و اثر معروفش ارتباطات و توسعه سیاسی لوسین پاي

تباطات و توسعه سیاسی و نیز الگوهاي ارتباطات کتاب، به بحث نظري درباره رابطه ار
در بین مطالب مورد تأکید در این . پردازد در جوامع ژاپن، ترکیه، ایران، تایلند و چین می

ها و الگوهاي ارتباطات در مناطق  ها در تغییر برداشت توان به نقش رسانه کتاب، می
کند که معتقد است  ن ارائه میپاي در این راستا الگویی از بحرا. جهان سوم اشاره کرد

بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت، (ها  تفوق بر این بحران
  ).97همان، (کند  پیشرفت توسعه سیاسی را تضمین می) بحران ادغام و بحران توزیع

 و همکاران او که در تبیین مشارکت سیاسی در این میان، برخالف گابریل آلموند
ویژه  توجه داشته و رفتار سیاسی، به یر مهمی همچون اجتماعی شدن سیاسیبه متغ

دانستند؛ مایکل  توجهی نتیجه اجتماعی شدن سیاسی می رأي دادن را، به میزان قابل
 معتقد است که نباید اجتماعی شدن سیاسی و مشارکت سیاسی را تنها در امتداد راش

 اجتماعی شدن و ت هم متضمن بازاجتماعی شدن ممکن اس. یکدیگر در نظر گرفت
هاي  ها و انگیزه از این طریق، فرد ممکن است نسبت به پدیده. کننده آن باشد هم تعدیل

بدیهی است در این زمینه رفتار مناسب . هاي متفاوتی نشان دهد سیاسی خارجی واکنش
زیرا ). 107: 1377راش، (ممکن است حتی شرکت نکردن در فعالیت سیاسی باشد 

                                                
1. K. Deutsch 
2. Lucian W. Pye 
3. Gabriel A. Almond 
4. political socialization 
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هاي   است که افراد با توجه به شناختی که از شرایط دارند و با بررسی وضعیتممکن
دیگر، سیمور نظر  صاحب«. سیاسی واقعی یا بالقوه تصمیم بگیرند که مشارکت نکنند

هاي میدانی راجع به  اش پژوهش  است که عمده محور مطالعاتیمارتین لیپست
ین مشارکت سیاسی، بر متغیرهاي گیري و مبارزات انتخاباتی است و براي تبی رأي

 بین لیپست معتقد است که.  تأکید دارد اقتصادي-اجتماعی نظیر پایگاه اجتماعی
مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی و اقتصادي رابطه قوي وجود دارد و در اکثر 

 اقتصادي و مشارکت سیاسی را نشان -مطالعات خود، رابطه مثبت بین پایگاه اجتماعی
  .داده است

گونه که بحث شد، مشارکت سیاسی به مشارکت و درگیري شهروندان در  همان
ها تأثیر  ها و سیاست تواند بر ساختار دولت، انتخاب مقام هایی اشاره دارد که می فعالیت
مثابه مشارکت سیاسی  در این میان، مشارکت سیاسی آنالین در مسیري مشابه به. گذارد

این . گیرد ود که در یک زمینه آنالین صورت میش مرسوم و معمول در نظر گرفته می
نوشتن آنالین براي یک . 1: هاي سیاسی آنالین و جدي مرتبط باهم شامل فعالیت

هاي یک  نام در لیست ایمیل ثبت. 3ایجاد یک کمپین همکاري آنالین، . 2سیاستمدار، 
یک پیام سیاسی از ارسال . 5موضوع آنالین، /نام داوطلبانه براي کمپین ثبت. 4استمدار، سی

  ).Yang and DeHart, 2016: 2(نگارش نامه به دبیر یک روزنامه آنالین . 6طریق ایمیل و 
مثابه  دهد که مشارکت سیاسی آنالین را باید به هاي اخیر نشان می پژوهش

هاي فردي  پژوهشگران جنبه. گونه کامالً متمایز و جدا از مشارکت در نظر گرفت یک
ها منتج به یک مدل جامع  اند اما این پژوهش ین را بررسی کردهمشارکت سیاسی آنال

هاي مهم و  هاي اجتماعی فرصت نظیر رسانه انگیز و بی محبوبیت شگفت. نشده است
کاربران . نظیري را فراروي مشارکت سیاسی آنالین شهروندان آمریکایی گشوده است بی

 سیاسی خود را از طریق هاي توانند دیدگاه اینترنت در موضوع منفعت سیاسی می

                                                
1. Seymour Martin Lipset 
2. social- economic status 
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هایی در شبکه  هاي اجتماعی با دوستان به اشتراك گذارند، به گروه خدمات شبکه
 هاي سیاسی را در توئیتر دنبال کنند و اظهار اجتماعی مجازي بپیوندند، شخصیت

هایی را درباره موضوعات مهم اجتماعی و  نظرهاي سیاسی خود را توئیت نمایند، بالگ
عالقه را از طریق  هاي ویدئویی مورد کنند و نیز تصاویر، عکس و فیلماقتصادي منتشر 

  ).Ibid(بوك به اشتراك گذارند  فیس
هاي  هاي شگرف رسانه بسیاري از پژوهشگران حوزه سیاست و ارتباطات قابلیت

متحده   دولت ایاالت. اند اجتماعی را براي مشارکت سیاسی و اجتماعی تحسین کرده
براي را هایی  ها و ابتکار عمل  برنامه،رهاي دموکراتیک در جهانآمریکا و دیگر کشو

. اند هاي اجتماعی اجرا کرده دهندگان جوان با رسانه درگیر ساختن شهروندان و رأي
هاي اجتماعی و  بخش زیادي از تحقیقات تالش داشتند تا ماهیت استفاده از رسانه

کننده  حقیقات مبهم و گاهی گیجمشارکت سیاسی آنالین را شرح دهند اما نتایج این ت
مشخص ) 2013 (پاتنبراي نمونه کارلیس و ). Boulianne,2015نگاه کنید به (است 

مثابه تنها شاخص مهم در تبیین مشارکت سیاسی از طریق  کردند که منفعت سیاسی به
 800بر روي ) ) 2014که پژوهش میهایلیدیس رود، درحالی بوك به شمار می فیس

ندرت در حوزه سیاست به کار  هاي اجتماعی به لج نشان داد که رسانهدانشجوي کا
 نتیجه رسیدند که به این) 2014( و همکاران به هر رو، گیل دو زونیگا. شوند گرفته می

کننده قدرتمند در مشارکت سیاسی  هاي اجتماعی یک شاخص تبیین جلوه سیاسی رسانه
نوز درباره چگونگی استفاده افراد جوان پژوهشگران و فعاالن ه. شود آنالین شمرده می

هاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی  هاي سیاسی از رسانه برداري هاي اجتماعی، بهره از رسانه
اثربخشی سیاسی و اعتماد عام اجتماعی که بر مشارکت سیاسی آنالین -خود آنالین،

  ).Ibid (نگرند گذارد، با شک و تردید می ها تأثیر می آن

                                                
1. Carlisle and Patton 
2. Mihailidis 
3. Gil de Zúñiga 
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  شبکه اجتماعی
ها و  کننده زمینه تواند تبیین هایی است که می نظریه شبکه اجتماعی، یکی از نظریه

رسان موبایلی و  هاي اجتماعی مجازي و ابزارهاي پیام هاي استفاده از شبکه علت
هاي اجتماعی جدید در فرایندهاي سیاسی و البته مشارکت سیاسی و  طورکلی رسانه به

 .دهی شهروندان باشد رفتار رأي

هاي اجتماعی و مشارکت سیاسی   در نظریه خود، رابطه میان شبکهابرت پاتنامر
 را ویژگی پاتنام با سه مؤلفه، سرمایه اجتماعی. خوبی تبیین و تشریح کرده است را به

 از دیدگاه. هاست نخستین مؤلفه در این بحث، شبکه. کند سازمان اجتماعی تعریف می
اي اعم از مدرن و  باطات و مبادالت در هر جامعههاي رسمی و غیررسمی ارت او، شبکه

هاي اجتماعی را یکی از  وي، شبکه. وجود دارد... داري و سنتی، فئودالی یا سرمایه
تر  اي متراکم ها در جامعه هرچه این شبکه. داند اشکال ضروري سرمایه اجتماعی می

فع متقابل همکاري باشد، احتمال بیشتري وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منا
هاي افقی  شبکه. 1: کند هاي اجتماعی را به دو قسمت تقسیم می پاتنام، شبکه. کنند

که خاستگاه ...) ها و  ها، باشگاه انجمن(هاي مدنی   در قالب مشارکت"مساوات طلب"
 که فاقد توان برقراري "انحصارطلب"هاي عمودي یا  شبکه. 2. دو مؤلفه دیگر است

در این میان، ). 827: 1394پاتنام به نقل از اشتریان، (هاي همیاري است اعتماد و هنجار
ها با دور زدن  آن. دنشو گروهی می  باعث تقویت همکاري درون،هاي افقی انبوه شبکه

پاتنام شبکه عمودي یا . آورند تري پدید می هاي طبقاتی، همکاري گسترده شکاف
داند، چراکه جریان   همکاري اجتماعی میمراتبی را فاقد توان برقراري اعتماد و سلسله

همچنین، . اطالعات در شبکه عمودي نسبت به شبکه افقی، شفاف و مؤثر نیست
طلبی  که مانع فرصت هنجارهاي معامله متقابل و مجازات مربوط به تخلف از آن

                                                
1. Robert David Putnam 
2. Social Interests 
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شده و کمتر اجرا  رتبه کمتر وضع هاي عمودي براي مقامات عالی شود، در شبکه می
  ).مانه(شود  می

اي افرادي که مشارکت اجتماعی و سیاسی نداشته  نظر پاتنام، در جامعه شبکه از
هاي مدنی و اجتماعی در جامعه  نهاد و سازمان. شوند باشند، به حاشیه رانده می

هاي اطالعاتی و ارتباطاتی   قدرت اصلی و واقعی را در دست دارند؛ زیرا شبکه،اي شبکه
 مشروعیت و قدرت دولت را زیر سؤال خواهند برد و حتی در جوامع باقدرت مطلقه،

سازي نیز با  ازآنجاکه فرایند هویت. د ساختنکنش کنشگران فردي را بااهمیت خواه
هاي اجتماعی ربط مستقیمی دارد، مشارکت  هاي روابط و شبکه دسترسی افراد به شبکه

نوبه خود  نیز بههاي اجتماعی  ها را باالبرده و شبکه سیاسی است که توان این شبکه
 به نقل از 2000پاتنام (د کرد نمشارکت سیاسی و توانمندسازي را تسهیل خواه

  .)271: 1392ابراهیمی و دیگران، 
شبکه اجتماعی . هاي اجتماعی، معطوف به کنش است هاي شبکه بنابراین، ویژگی

 و منبع کنش اجتماعی است. سازد  آن را غنی می ودرواقع توانایی گسترش کنش است
شبکه اجتماعی از درون رابطه متقابل اجتماعی به وجود . نیز محمل و حاصل آن است

شبکه اجتماعی درواقع جزئی از ساختار . حضور دیگران امکان وجود ندارد آمده و بی
دن حسن نیت مبهبود عملکرد شبکه اجتماعی در یک رابطه، باعث پدید آ. رابطه است

بنابراین، رشد . کند هنی و انسجام را تقویت میو اعتماد متقابل شده و همگرایی ذ
هاي  آورد که توانمندي هایی را براي کنشگران پدید می هاي اجتماعی، فرصت شبکه

واقع،  در. دنده  را افزایش میخود را ارتقاء بخشیده و احتمال موفقیت خودفردي 
آن شده یا مانع یا کند که  ها تحمیل می اي بر کنش هاي اجتماعی، هزینه ضعف شبکه

  ).همان(کند  هاي موجود را با مشکل روبرو می کنش
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  اثربخشی یا اعتماد سیاسی
 اثربخشی .است شناختی روان نظریات از یکی 2یا اعتماد سیاسی و 1اثربخشی
 بر خود سیاسی مشارکت با کند می احساس فرد آن اثر در که است سیاسی نگرشی

 طریق این از تواند می و کند می نظارت و کنترل ها آن بر و گذاشته اثر فرآیندهاي سیاسی
 شناختی روان رویکرد بر مبتنی که دال رابرت نظریه. بپردازد خود ارضاي نیازهاي به

 انجام آنچه کنند تصور وقتی افراد :نویسد می سیاسی اثربخشی است درباره رفتارگرایانه
 درگیر سیاسی امور در رکمت گذاشت نخواهد سیاسی نتایج توجهی بر قابل اثر دهند می
 باشد کمتر فردي سیاسی اثربخشی احساس چه هر گفت توان که می طوري به .شوند می

 نیز سیاسی نفس اعتمادبه را احساس این وي .بود کمتر خواهد او سیاسی مشارکت
 بینانه واقع چه فرد سیاسی کارایی عدم درباره این قضاوت که دارد می اظهار و نامد می

 مانند افرادي به توجهی مسئوالن که کند می را القاء این شهروندان به نباشد چه و باشد
: 1393دانش و مهدیان، (بگذارند  اثر فرایند سیاسی در توانند نمی ها آن و ندارند ها آن

560-559.(  
قرار  موردبحث سیاسی اعتماد عنوان با را پدیده این دیگري کتاب در دال رابرت

اثر  سیاسی گیري تصمیم فرآیند در توانند می این که به که کسانی :کند می اظهار و داده
تا  کنند مشارکت سیاسی امور در که رود می احتمال بیشتر دارند، نسبی اعتماد بگذارند
 احساس رسد، می نظر به که کند می اضافه وي. دهند نمی احتمالی چنین که کسانی
 یک در پایدار و نافع عام، نگرش یک حکومتی مسئوالن در اثرگذاري توانایی در اعتماد

 با وجود که آورند می سیاسی صحنه به را مداومی بینی خوش افراد بعضی. است فرد
 از یکی .هستند بدبین عالجی غیرقابل طور به سایرین. رود بین نمی از ها شکست
 ها آن آنچه که است این به ها آن باالي نسبتاً اعتماد فعاالن سیاسی برجسته هاي ویژگی

                                                
1. Political Efficacy 
2. Political Confidence 
3. Robert Dahl 
4. Political Self- Confidence 
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 خود اثربخشی در که متمایلند بیشتر غیرفعال مقابل، شهروندان در ،دارد اهمیت کنند می
 امور در او مانند افرادي که دارد احساس به این گرایش که شهروندي .کنند شک

 ،است رأي دادن نظر، اعالم راه تنها این کهیا  ،ندارند گفتن براي حرفی محلی حکومت
 چه که بفهمد تواند نمی او که پیچیده هستند قدري به حکومتی و سیاسی امور این که یا

 مقایسه در کنند، نمی توجهی کند فکر می او آنچه به عمومی مسئوالن این که یا ،گذرد می
 سیاسی مشارکت امور در دارد که کمی خیلی احتمال ،کند می فکر او مقابل که باکسی

  ).560: همان(کند 
  

  هاي پژوهش فرضیه
بوك، اینستاگرام و  فیس(هاي اجتماعی منتخب  ان استفاده از رسانه بین میز-1
  .و مشارکت سیاسی رابطه معناداري وجود دارد) تلگرام

هاي اجتماعی منتخب   بین میزان اعتماد به اخبار سیاسی موجود در رسانه-2
  .و مشارکت سیاسی رابطه معناداري وجود دارد) بوك، اینستاگرام و تلگرام فیس(

هاي اجتماعی منتخب   میزان اثربخشی اخبار سیاسی موجود در رسانه بین-3
  .و مشارکت سیاسی رابطه معناداري وجود دارد) بوك، اینستاگرام و تلگرام فیس(

 و مشارکت سیاسی رابطه معناداري "مقطع تحصیلی"اي   بین متغیر زمینه-4
  .وجود دارد

  . معناداري وجود دارد و مشارکت سیاسی رابطه"سن"اي   بین متغیر زمینه-5
  
  پژوهش پیشینه

 مطالعات برپذیرد و  گیرد؛ از مطالعات قبلی تأثیر می هر تحقیقی در پیوستاري قرار می
بدین ترتیب براي آشنایی با ادبیات تحقیق سعی شد به مطالعاتی . گذارد بعدي نیز اثر می

با توجه به . ستندپرداخته شود که مستقیم یا غیرمستقیم با پژوهش حاضر در ارتباط ه
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تبع،  رسان موبایلی، به ویژه ابزارهاي پیام هاي اجتماعی مجازي و به نوپدید بودن شبکه
 پردازند، هاي مجازي بر پدیده مشارکت سیاسی می مطالعاتی که به بررسی تأثیر شبکه

حال، بسته به دسترسی پژوهشگران تحقیق حاضر،  بااین. رسند نیز اندك به نظر می
  :صورت زیر ارائه کرد توان به  مرتبط با تحقیق را میهاي پژوهش

هاي  شبکه میان رابطه بررسی اي باهدف مطالعه) 1392(ابراهیمی و همکاران 
در این . انجام دادند اصفهان دانشگاه دانشجویان میان در انتخاباتی رفتار و اجتماعی

 و افقی ودي،عم هاي شبکه بعد سه اجتماعی به هاي بندي شبکه پژوهش، با تقسیم
 از مشارکت وجه چهار نظر گرفتن در همراه به اجتماعی و نیز هاي شبکه کیفیات
افقی  هاي شبکه مشخص شد که عینی و غیررسمی رسمی، ذهنی، ابعاد یعنی سیاسی

 سیاسی مشارکت روي بر را تأثیر کمترین اجتماعی هاي شبکه کیفیات و تأثیر بیشترین
  .اند دانشجویان داشته

هاي جمعی،  در تحقیقی به بررسی تأثیر رسانه) 1382(ادي و دیگران سردارآب
 مقطع دانشجویان سیاسی آگاهی بر فردي ارتباطات و هاي نوین ارتباطی فناوري

 از یک هر به پاسخگویان اعتماد بین همبستگی یا ارتباط نیز و تهران کارشناسی دانشگاه
 کمی گسترش که رسیدند نتیجه این به و پرداختند آنان سیاسی آگاهی با سطح منابع این

مخاطبان و  سیاسی آگاهی افزایش در ارتباطی، هاي فناوري و جمعی هاي کیفی رسانه و
  .ستا  تأثیر بسزایی داشته )ها گرایش به مشارکت سیاسی آن(

هاي جمعی  که باهدف بررسی نقش رسانه) 1391(نتایج مطالعۀ قبادي و جعفري 
 که دهد می انجام شد، نشان) شهروندان شهر کرج: مورديمطالعه (در مشارکت سیاسی 

 همبستگی ماهواره و تلویزیون روزنامه، از استفاده میزان سیاسی با مشارکت میزان بین
 داخلی تلویزیون و روزنامه مصرف افزایش با صورت که بدین. وجود دارد معناداري

 کاهش مشارکت اره،ماهو رسانه مصرف افزایش با و افزایش میزان مشارکت ایران،
همبستگی  اجتماعی -سیاسی مشارکت و اینترنت مصرف میزان بین در ضمن. یابد می

  .نشد مشاهده معناداري
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 مشارکت اینترنتی و اجتماعی هاي شبکه«اي با عنوان  مطالعه در) 1389 (نیري
 در سیاسی کاربران مشارکت بر اینترنتی هاي اجتماعی شبکه تأثیرگذاري» سیاسی

 نتایج .داده است قرار موردبررسی را ایران در ریاست جمهوري دهم دوره اتانتخاب
 در نوجوانان و جوانان ویژه افراد به از زیادي تعداد شرکت که دهد نشان می پژوهش
 اینترنتی اجتماعی هاي از شبکه متأثر زیادي حد تا جمهوري ریاست دوره دهم انتخابات

  .است بوده توییتر و بوك فیس مانند
 از تکنیک پرسشنامه گیري بهره و روش پیمایش با) 1393(انش و مهدیان د
هاي مجازي و مشارکت  در مورد رسانه نفر از شهروندان تهرانی 500 هاي دیدگاه

د که با سطح دانشان هاي این تحقیق  فرضیه آزمون .سیاسی را موردسنجش قرار دادند
با ) آثار رسانه مجازينقش و ( درصد، بین متغیر مستقل پژوهش 95اطمینان 
 بودن اخبار سیاسی در تر کاملمیزان «، »میزان دسترسی به اینترنت« از قبیل هایی شاخص
میزان استفاده از رسانه مجازي براي کسب اخبار «، » خبريهاي سایت یا و ها وبالگ
 خبري سیاسی با استفاده هاي سایتمیزان دسترسی به «و » متغیرهاي جمعیتی«، »سیاسی

میزان مشارکت سیاسی (و متغیر وابسته پژوهش » یلترشکن براي کسب خبراز ف
  . وجود داردداري امعن رابطه) شهروندان

اي با   در مطالعهشده در خارج از ایران نیز، شلی بولیان هاي انجام در پژوهش
 36، "هاي موجود فراتحلیل پژوهش: هاي اجتماعی و مشارکت استفاده از رسانه"عنوان 

هاي اجتماعی و مشارکت در   رابطه میان استفاده از رسانهدر زمینهشده   انجاممطالعه 
نتایج حاصل از فراتحلیل، نشانگر وجود . زندگی سیاسی و شهري را بررسی کرده است

 درصد 80براین اساس، . هاي اجتماعی و پدیده مشارکت است رابطه مثبت میان رسانه
حال، هنوز  بااین. بررسی، مثبت است وردضرایب تأثیر در رابطه میان دو متغیر م

یک رابطه علی و تغییرپذیر است یا خیر،   هاي جدي درباره این مسئله که آیا این پرسش

                                                
1. Shelley Boulianne 
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بر اساس فراتحلیل بولیان، مطالعاتی که با استفاده از روش دیتاپنل . مانده است پاسخ بی
، رابطه cross-sectionalشده به روش پیمایش   هاي انجام اند به نسبت پژوهش شده انجام

. اند تر گزارش کرده هاي اجتماعی و مشارکت را مثبت میان دو متغیر استفاده از رسانه
هاي اجتماعی کمترین تأثیر  گیري کرده که استفاده از رسانه این پژوهش همچنین نتیجه

  ).Boulianne, 2015: 524-538(هاي انتخاباتی داشته است  را بر مبارزه
هاي جدید و  شده است؟ رسانه) اجتماعی(اي   شبکهکالًسیاسی آیا مشارکت «

. شده است  انجامتونر.  عنوان پژوهش دیگري است که توسط تري آل»2012انتخابات 
هاي سنتی و آنالین  هاي ویژه رسانه این تحقیق به دنبال بررسی تأثیرات توجه به شکل

دهندگان در انتخابات ریاست  رأيبر مشارکت سیاسی آفالین و آنالین افراد جوان و نیز 
 . آمریکا است2012جمهوري سال 

بر اساس نتایج تحقیق، جوانان تمایل کمتري به استفاده از منابع خبري سنتی براي 
در عوض، افراد جوان . تر دارند کسب اطالعات و اخبار سیاسی نسبت به افراد مسن

ین براي گردآوري و کسب اخبار هاي اجتماعی و دیگر منابع آنال بیشتر مایلند از رسانه
  .سیاسی و مشارکت در فرایندهاي معطوف به سیاست استفاده نمایند

دهند که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوري امریکا  ها نشان می پژوهش
هاي سیاسی،  ، جوانان براي شناخت کاندیداهاي انتخاباتی، پیوستن به گروه)2008(

هاي  هیم اطالعات سیاسی با دیگران از رسانههاي سیاسی و تس مشارکت در بحث
 نیز رفتار مشابهی از سوي افراد جوان 2012در انتخابات . ندا هاجتماعی بهره گرفت

از )  سال29 تا 18از (بر اساس پیمایش مرکز نظرسنجی پیو، افراد جوان . مشاهده شد
 آگاهی و دانش هاي اجتماعی براي ارتقاء هاي اجتماعی یا توئیتر و دیگر رسانه شبکه

ها و  ، انتقال دیدگاه) درصد34(، ترغیب دیگران به رأي دادن ) درصد44(سیاسی خود 

                                                
1. Terri L. Towner 
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اند  بهره برده) درصد 25(، دنبال کردن مقامات و کاندیداها ) درصد42(نظرات 
)Towner, 2013: 527-541.(  

  
  روش تحقیق، جامعه و نمونه آماري

ترین نوع  تحقیق پیمایشی عام. ده استش پژوهش حاضر کمی و به روش پیمایش انجام
ها که در آن از  تحقیق پیمایشی روشی است براي گردآوري داده. تحقیق اجتماعی است

که براي (هاي مشخص  پرسشاز شود به تعدادي  هاي معینی از افراد خواسته می گروه
شی درواقع، هدف تحقیق پیمای). 1385:179بیکر، (پاسخ دهند ) همه افراد یکسان است

ی نائل آید  به استنباط علّ،هاي مختلف موردها آن است تا با مقایسه دقیق ویژگی
شده   در این پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده). 15 :1386دواس، (

افزار آماري  ها و براي پردازش اطالعات از نرم براي تحلیل دادهو است 
ها و در  ار توصیفی براي تلخیص دادهاز آم.  استفاده شده است"اس.اس.پی.اس"

هاي متناسب با توجه به سطح سنجش متغیرها و  بخش آمار استنباطی نیز از آماره
همچنین از رگرسیون چند متغیره براي سنجش میزان تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر 

  .وابسته استفاده شده است
  ن پاسخگویان انجامگیري به روش تصادفی ساده در میا در پژوهش حاضر، نمونه

جامعه آماري نیز تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در سه مقطع کارشناسی، . شده است
هاي واقع در پردیس اصلی دانشگاه عالمه طباطبائی  کارشناسی ارشد و دکتري دانشکده

 شناسی روان سیاسی، علوم و ارتباطات، حقوق علوم شاملِ دانشکده(در دهکدة المپیک 
  2. بودند8569، 1394این تعداد در سال . است) حسابداري و مدیریت یتی،ترب علوم و

                                                
1. SPSS 

حقوق و علوم :  دانشکده4آمار کل ( واقع در دهکده المپیک طباطبائیآمار کل دانشجویان دانشگاه عالمه  -1
 مقطع کارشناسی، کارشناسی 3در )  علوم ارتباطاتشناسی و علوم تربیتی، مدیریت و حسابداري، سیاسی، روان
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در این پژوهش، براي محاسبه حجم نمونه آماري مناسب از فرمول کوکران 
حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران، با توجه به . استفاده شده است

ا آماره مجذور کاي براي  همیشه ب95/0 و سطح اطمینان 05/0گیري  خطاي اندازه
الزم به ذکر است به دالیل مختلف ازجمله . تعیین شد نفر 368اي آزادي،  درجه یک

 380ها را به  ها و دالیل مشابه، تعداد پرسشنامه بودن احتمالی برخی از پرسشنامه معیوب
 پرسشنامه 370نهایت با توجه به بررسی صورت گرفته  مورد افزایش دادیم و در

  . کامل در تحلیل نهایی موردبررسی قرار گرفتمناسب و
 

  پایایی و اعتبار پژوهش
آوري اطالعات که  در این پژوهش، با توجه به اهمیت حصول اطمینان از وسیله جمع

بنابراین، . شده است باشد، از روایی محتواي پرسشنامه اطمینان حاصل پرسشنامه می
که بتواند آنچه را که  نحوي ه شود، بههاي متناسب استفاد سعی شد تا حد ممکن از گویه

عالوه بر روایی، پس از تهیه . خوبی موردسنجش قرار دهد دنبال آن است، به پژوهش به
. اي مقدماتی انجام گرفت ها و طراحی صورت اولیه پرسشنامه، مطالعه و تدوین معرف

مطالعه این . ، تعیین میزان پایایی پرسشنامه تحقیق بودهدف این مطالعه مقدماتی
 نفري از دانشجویان به اجرا درآمد و بعد از استخراج 30مقدماتی، روي یک نمونه 

اس، از آزمون .اس.پی.افزار اس ها در نرم نمرات مربوط به هر پرسشنامه و وارد کردنِ آن
شده مربوط به هر متغیر در جدول  آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفاي محاسبه

  . آمده استصفحه بعد
 

                                                                                                              
هاي سطح  سایر دانشکده. 2309؛ دکتري 3178؛ کارشناسی ارشد 3082: کارشناسی. باشد  می8569ارشد و دکتري، 

  .شمول این مطالعه نبودندمشهر 
1. pretest 
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   محاسبه ضرایب آلفاي کرونباخ-1جدول 

 آلفاي کرونباخ متغیر

 %83 مشارکت سیاسی

 %72 میزان استفاده

 %76 میزان اعتماد

  %76 میزان اثربخشی

   
  هاي توصیفی یافته

 ساله و 27  تا23.  ساله22 تا 18. بندي شدند  پاسخگویان در سه گروه سنی دسته:سن
، ) درصد از پاسخگویان57معادل ( نفر 211 ساله 22 تا 18گروه سنی .  ساله به باال28

 48 ساله به باال 28گروه سنی  و ،) درصد30معادل ( نفر 111 ساله 27 تا 23گروه سنی 
  ). درصد13معادل (نفر بودند 

حدود ( نفر 209دهد که  هاي توصیفی حاصل از تحقیق نشان می یافته :جنس
از )  درصد5/43نزدیک به ( نفر 161تعداد  ان واز افراد موردمطالعه را زن)  درصد5/56

  .دهند دهنده در نمونه آماري پژوهش را مردان تشکیل می افراد تشکیل
کارشناسی، کارشناسی ارشد و   پاسخگویان در سه مقطع تحصیلی:مقطع تحصیلی

 نفر بودند که 223تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی . دکترا موردمطالعه قرار گرفتند
 نفر 97دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد .  درصد از پاسخگویان هستند81/60معادل 

از )  درصد51/13حدود (  نفر50و دانشجویان دکترا نیز  ) درصد21/26معادل (
  .دهند کننده در پژوهش را تشکیل می پاسخگویان شرکت

 311کننده در پژوهش حاضر، تعداد  از بین پاسخگویان شرکت :وضعیت تأهل
  .نیز متأهل هستند)  درصد16نزدیک به ( نفر 59و )  درصد84حدود ( دنفر مجر
  



   در انتخابات هفتم اسفند و میزان آندهندگان پژوهش ها و سطوح مشارکت سیاسی پاسخ  مؤلفه-2جدول 
  خیلی کم

 
  کم
 

  تا حدي
 

  زیاد
 

  خیلی زیاد
  میانگین 

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 سطوح                                                    

ف گویه / مؤلفه 
ردی

 
 

 شهروند مبتنی بر حق تعیین سرنوشت سیاسی، یک عنوان به من  201  32/54  82  16/22  53  32/14  21  67/5  13  51/3 71/4
  دانم یم دادن رأي به ملزم را خود

1  

 2 کنم یم تبلیغ خود موردنظر کاندیداي نفع به انتخابات در من 177 83/47 99 75/26 56  13/15 27  29/7 11 97/2 02/4

 مجلس شوراي انتخابات یتمام در شرکت به دیمق را خود 133  94/35 100 02/27 66 83/17 53 32/14 18 86/4 75/3
 دانم یم اسالمی و مجلس خبرگان

3 

 4 کنم یم مشارکت انتخابات پیرامون يها بحث در 100 02/27 89 04/24 101  29/27 45 16/12 35 45/9 46/3

 5 ام داشته شرکت یانتخابات اعتراضات و تجمعات در 68 37/18 68  37/18 45 16/12 89 04/24 100 02/27 77/2

 ،یلما (کمک گوناگون یاسیس يها تشکل به ام کرده تالش  71 18/18 97  21/26 102 56/26 65 56/17 35  45/9 12/3
 کنم) یرمالیغ

6 

  7  باشم یانتخابات يستادها کنندگان اداره از يعضو تا ام کرده تالش  100 02/27  121 70/32  65 56/17  20 40/5  64 29/17 46/3
  8  دارم فعال مشارکت انتخابات درباره دوستانه سیاسی يها بحث در  135 48/36  99 75/26  100 02/27  27 29/7  9 43/2 87/3
من از روي وظیفه و تکلیف شرعی، خود را ملزم به شرکت در   122 97/32  97 21/26  76 54/20  50 51/13  25 56/7 65/3

  .دانم انتخابات و رأي دادن می
9  

عنوان یک کاندیدا وارد عرصه  من زمانی که شرایط مهیا شد، به  75 27/20  63 02/17  50 51/13  78 08/21  104 10/28 80/2
 مجلس شوراي اسالمی و مجلس مبارزه سیاسی در انتخابات

  .شوم خبرگان می

10  

  



مراتب و شکلِ  اي که سلسله هاي چندگانه هاي جدول، از میان مؤلفه بر اساس داده
کند و در پژوهش اخیر نیز  مشارکت سیاسی شهروندان را تبیین و تشریح می

عنوان  هب ("رأي دادن"موردبررسی قرار گرفته است، بیشترین میزان مربوط به مؤلفه 
با )  درصد3/54حدود  (201با فراوانی ) منظور حق تعیین سرنوشت یک شهروند و به

.  است"زیاد"با شدت )  درصد2/22حدود ( نفر 82 و فراوانی "خیلی زیاد"شدت 
به نسبت خیلی زیاد و ( درصد از دانشجویان نمونه تحقیق 5/76دیگر، از منظر  عبارت به

 "ک شهروند و در راستاي حقِ تعیین سرنوشت سیاسیعنوان ی رأي دادن به"، )زیاد
و شکلِ مشارکت سیاسی در انتخابات مجلس شوراي اسالمی و  ترین مؤلفه مثابه مهم به

ها در  آن شده و اصوالً دلیل اصلی مشارکت  شناخته94 خبرگان رهبري در هفتم اسفند
گانه جدول، میانگین  هاي ده این مؤلفه در میان مؤلفه. این فرایند به شمار آمده است

  . را به دست آورده است5 از 71/4
) 1388سال (در مقابل، مؤلفه شرکت در تجمعات و اعتراضات انتخاباتی گذشته 

را در میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به ) 5 از 77/2میانگین (کمترین میزان 
  .خود اختصاص داده است
تمایل به نامزد شدن "هش مربوط به مؤلفه توجه پژو هاي قابل یکی دیگر از یافته

گانه موردبررسی، بعد  هاي ده  است که در میان مؤلفه5 از 80/2 با میانگین "در انتخابات
در .  کمترین میزان را کسب کرده است"شرکت در تجمعات و اعتراضات انتخاباتی"از 

 و "یلی زیادخ" درصد از دانشجویان نمونه تحقیق به میزان 3/37این رابطه، تنها 
عنوان کاندیدا وارد عرصه مبارزه سیاسی  اگر شرایط مهیا شد، به"اند که   گفته"زیاد"

 2/42 در مقابل، و ".شوم در انتخابات مجلس شوراي اسالمی و خبرگان رهبري می
 را براي کاندیدا "تا حدي" درصد 5/13 و "خیلی کم" و "کم"ها تمایل  درصد از آن

  .اند ز داشتهشدن در انتخابات ابرا
کند، انطباق  هایی که مایکل راش مطرح می با استدالل) 2(هاي جدول شماره  داده

 گرچه کمترین شکلِ فعال مشارکت "رأي دادن"از نگاه راش، . و هماهنگی دارد
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: 1377راش، (گیرد  رسد اما اکثریت جمعیت یک کشور را در برمی سیاسی به نظر می
  ).130 و 129

مراتب   مشارکت سیاسی در نمودار سلسلهگوناگونهاي  شکلواقع از میان  در
که رفتارهایی میان عدم درگیري در سیاست تا ) 126: 1377راش، (مشارکت سیاسی 

ازجمله رأي دادن، اندکی عالقه به (گیرد  در برمیرا داشتن مقام رسمی یا اداري 
به سیاسی هاي سیاسی، عضویت انفعالی در یک سازمان ش سیاست، مشارکت در بحث

، رأي دادن ازنظر تعداد افراد یک جامعه )وجو و داشتن مقام سیاسی تا جست... 
دهد و سطوح باالتر مشارکت سیاسی  بیشترین نسبت را به خود اختصاص می

تنها نسبت ) وجوي مقام سیاسی یا نامزد شدن در انتخابات و داشتن مقام سیاسی جست(
  ).130: همان(شود  اندکی از جمعیت را شامل می

 درصد از دانشجویان نمونه 59توجه دیگر جدول این است که حدود   یافته قابل
از روي وظیفه و تکلیف "اند که   گفته"زیاد" و "خیلی زیاد"تحقیق با میزان تمایلِ 

این مؤلفه، میانگین . "دانم شرعی، خود را ملزم به شرکت در انتخابات و رأي دادن می
  .صاص داده است را به خود اخت5 از 65/3



  بوك، تلگرام و اینستاگرام  میزان استفاده از فیس-3 جدول 
 خیلی زیاد زیاد تا حدي کم خیلی کم

  میانگین
  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد

ف گویه
ردی

 

96/2 78/13 51 91/18 70 43/32 120 20 74 86/14 55 
 هاي رسانه از یاسیس اخبار کسب يبرا زانیم چه تا

 ؟کنید می استفاده ، تلگرام و اینستاگرامبوك فیس یاجتماع

1 

92/2 73/9 36 56/17 65 94/39 133 13/25 93 62/11 43 
 یاجتماع هاي شبکه در را خود وقت زانیم چه تا

 ؟گذرانید می بوك، تلگرام و اینستاگرام فیس

2 

81/3 40/14 53 37/18 68 45/29 109 35/21 79 48/16 61 
، بوك فیس در یانتخابات فعاالن با اندازه چه تا

 د؟یداشت  گفتگوتلگرام و اینستاگرام

3  

67/2 21/6 23 91/18 70 30 111 67/25 95 18/19 71 
 يها تیفعال در شرکت به را دوستانتان اندازه چه تا

 د؟یا کرده بیترغ واینستاگرام ، تلگرامبوك درفیس   یانتخابات

4 

66/2 10/8 30 59/14 54 24/33 123 51/23 87 54/20 76 
 ينامزدها صفحات و لیپروفا از اندازه چه تا

 د؟یا کرده دیبازد یانتخابات

5 

  



 درصد از دانشجویان موردبررسی، 35هاي جدول باال، نزدیک به  بر اساس یافته
 از "زیاد" و "خیلی زیاد"خود را به نسبت ) انتخاباتی(اطالعات و اخبار سیاسی 

یافته دیگر . آورند بوك، اینستاگرام و تلگرام به دست می هاي اجتماعی فیس طریق رسانه
 درصد از پاسخگویان اعالم کردند که تا حدي، کم و 67دهد که حدود  جدول نشان می

اند که با   درصد نیز گفته37گذرانند؛  هاي اجتماعی می خیلی کم، وقت خود را در رسانه
وگو و تعامل  هاي اجتماعی ارتباط، گفت انتخابات از طریق رسانهفعاالن عرصه 

 درصد از پاسخگویان اعالم 45هاي جدول،  در این میان، بر اساس یافته. اند داشته
هاي  ، دوستان خود را از طریق رسانه"زیاد" و "زیاد خیلی"اند که به نسبت  کرده

 اند، در دن ترغیب و تشویق کردههاي انتخاباتی و رأي دا اجتماعی به شرکت در فعالیت
هاي شخصی   از صفحه"زیاد" و "زیاد خیلی" درصد نیز به نسبت 44که حدود   حالی

بوك،  هاي اجتماعی فیس یا گروه و کانالِ نامزدهاي انتخابات هفتم اسفند در رسانه
  .اند اینستاگرام و تلگرام، بازدید کرده



  بوك، اینستاگرام و تلگرام هاي اجتماعی فیس شرشده در رسانه میزان اعتماد به اخبار سیاسی منت-4جدول 
  میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدي کم خیلی کم

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
ف گویه

ردی
 

ام و اینستاگرام ، تلگربوك فیساخبار موجود در   100  02/27  83  43/22  87  51/23  40  81/10  60  21/16 33/3
  . هستنداعتماد قابل

1  

90/2  35/21 79 91/18 70 21/26 97 86/14 55 64/18 69 
، تلگرام و بوك فیسبه نظر من اخبار موجود در 

 اینستاگرام صرفاً جنبۀ سرگرمی دارند

2 

3 27/20 75 24/23 86 78/23 88 51/23 87 18/9 34 

، تلگرام و بوك فیس به اخبار موجود در 
 چون افراد زیادي با کنم ینمتاگرام اعتماد اینس

 .هویت نامشخص وجود دارند

3 

32/3 35/11 42 51/13 50 37/28 105 86/24 92 89/21 81 

ي ها رسانه ازجمله ، تلگرام و اینستاگرامبوك فیس
نوین هستند، پس باید به اخبار و اطالعات سیاسی 

 . اعتماد کردها آن

4 

3 83/17 62 21/16 60 24/33 123 64/18 69 13/15 56 
 به توانم یم ، تلگرام و اینستاگرامبوك فیسمن در 

 .فرد موردعالقه خود در انتخابات دست پیدا کنم

5 

86/2 10/18 67 29/27 101 83/17 66 18/19 71 56/17 65 

، تلگرام و بوك فیسپس از کسب اخبار در 
ي اصلی بررسی و ها رسانهاینستاگرام آن را در 

 .دهم یماستفاده قرار سپس مورد

6 



از دانشجویان )  درصد49,5حدود ( نفر 183، تعداد )4(هاي جدول  بر اساس یافته
هاي اجتماعی  کننده در این پژوهش، اخبار سیاسی منتشرشده در رسانه شرکت

 "اعتماد قابل" "زیاد" و "خیلی زیاد"بوك، اینستاگرام و تلگرام را به نسبت  فیس
نیز )  درصد27( نفر 100 و "تا حدي"، آن را ) درصد23,5( نفر 87ارزیابی و تعداد 

دهد  هاي دیگر جدول نشان می یافته. اند اعتماد توصیف کرده  قابل"کم" و "خیلی کم"
اخبار  ،"زیاد" و "خیلی زیاد " درصد از پاسخگویان به نسبت 33,5که از نگاه 

همچنین .  دارند"سرگرمیصرفاً جنبه "هاي اجتماعی موردبررسی،  موجود در رسانه
 و "خیلی زیاد "اند که به نسبت  کنندگان در پژوهش نیز گفته  درصد از شرکت34,5

افراد با هویت نامشخص "ها اعتماد ندارند چون  ، به اخبار موجود در این رسانه"زیاد"
  ".ها حضور دارند در این رسانه

 33,8حدود ( نفر 125دهد که تعداد  هاي جدول نشان می در این میان، یافته
اند  اعالم کرده) "زیاد" و "خیلی زیاد"به نسبت (شوندگان پژوهش  از پرسش) درصد

بوك، اینستاگرام و تلگرام به نامزدهاي موردعالقه  هاي اجتماعی فیس که از طریق رسانه
  و"تا حدودي") درصد 33,2( نفر 123تعداد . کنند خود در انتخابات دسترسی پیدا می

هاي اجتماعی موردبررسی   از طریق رسانه"خیلی کم" و "کم")  درصد33( نفر 122
  .کنند به نامزدهاي انتخاباتی موردعالقه دسترسی پیدا می

به نسبت ) درصد 36,8( نفر 136 هاي جدول باال، تعداد همچنین بر اساس داده
بوك، تلگرام و  اند که پس از کسب اخبار در فیس  گفته"زیاد" و "خیلی زیاد"
) رادیو و تلویزیون و مطبوعات سراسري(جریان اصلی  هاي ستاگرام آن را در رسانهاین

این نسبت براي پاسخگویانی که . دهم بررسی کرده و سپس مورداستفاده قرار می
خیلی " و "تا حدي"هاي اجتماعی موردبررسی،  اند، پس از کسب اخبار در رسانه گفته

 17,8کنم، به ترتیب  ی پیگیري و استفاده میهاي جریان اصل  آن را در رسانه"کم و کم
  . درصد بوده است45,4و 
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  هاي تبیینی و استنباطی یافته
  1هاي حاصل از همبستگی بین متغیرهاي تحقیق  یافته-5جدول 

 هاي اجتماعی و مشارکت سیاسی میزان استفاده از رسانه: )1فرضیه ( متغیر

  نوع رابطه  وجود رابطه  پیرسون آزمون

n sig correlation   سیاسیمشارکت  
370 001/0 413/0  

 و مستقیم مثبت دارد

 میزان اعتماد به اخبار سیاسی و مشارکت سیاسی): 2فرضیه ( متغیر

  نوع رابطه  وجود رابطه  پیرسون آزمون
n  sig correlation  مشارکت سیاسی  

370 001/0  318/0  
 و مستقیم مثبت  دارد

 ربخشی و مشارکت سیاسیمیزان اث): 3 یهفرض( متغیر

  نوع رابطه  وجود رابطه  پیرسون آزمون

n sig correlation  
  مشارکت سیاسی

370 012/0 523/0  
 و مستقیم مثبت دارد

  مقطع تحصیلی و مشارکت سیاسی): 4فرضیه ( متغیر
  نوع رابطه  وجود رابطه  اسپیرمن آزمون

n sig correlation  مشارکت سیاسی  
370 003/0 401/0- 

 منفی دارد

  سن و مشارکت سیاسی): 5فرضیه ( متغیر

  نوع رابطه  وجود رابطه  پیرسون آزمون

n  sig  correlation  
 -431/0 105/0 370  مشارکت سیاسی

  منفی  دارد

                                                
. الزم به ذکر است که p<0/05* باشد  می. 
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آمده از آزمون فرضیه وجود رابطه میانِ میزان  دست نتایج به): 1(فرضیه شماره 
ب و مشارکت سیاسی دانشجویان نمونه تحقیق هاي اجتماعی منتخ استفاده از رسانه

دهد که با توجه به ضریب همبستگی پیرسون  نشان می) 5مطابق با جدول شماره (
، رابطۀ مثبت، مستقیم و 001/0 در سطح معناداري 413/0آمده به میزان  دست به

ن مفهوم این رابطه آن است که هرچقدر، میزا. معناداري میان این دو متغیر وجود دارد
) بوك، اینستاگرام و تلگرام فیس(هاي اجتماعی موردبررسی در پژوهش  استفاده از رسانه

شود، مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی در انتخابات  بیشتر می
  .یابد ، افزایش می94مجلس شوراي اسالمی و خبرگان رهبري در هفتم اسفندماه 

مون فرضیه وجود رابطه میانِ میزان اعتماد  نتایج حاصل از آز):2(فرضیه شماره 
هاي اجتماعی منتخب و مشارکت سیاسی دانشجویان  به اخبار سیاسی موجود در رسانه

 بیانگر آن است که با توجه به ضریب )5هاي جدول شماره  بر اساس داده(نمونه تحقیق 
ابطۀ مثبت، ، ر000/0 در سطح معناداري 317/0آمده به میزان  دست همبستگی پیرسون به

توان نتایج را به جامعه  بنابراین، می. مستقیم و معناداري میان این دو متغیر وجود دارد
  .آماري تعمیم داد و فرضیۀ صفر را رد کرد

مفهوم این رابطه آن است که هرچقدر میزان اعتماد به اخبار سیاسی موجود در 
ش یابد، مشارکت سیاسی بوك، اینستاگرام و تلگرام افزای هاي اجتماعیِ فیس رسانه

دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی در انتخابات مجلس شوراي اسالمی و خبرگان 
  .شود ، بیشتر می94رهبري در هفتم اسفندماه 

دهد که بین دو   نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می):3(فرضیه شماره 
ر، مستقیم و مثبتی متغیر میزان اثربخشی و مشارکت سیاسی دانشجویان رابطۀ معنادا

، )5منطبق با جدول شماره (آمده از این آزمون  دست بر اساس نتایج به. وجود دارد
توان نتایج را به  رو، می ازاین. است 012/0 و سطح معناداري 523/0ضریب همبستگی 

  .جامعه آماري تعمیم داد و فرضیه صفر را رد کرد
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یِ اخبار سیاسی موجود در مفهوم رابطه فوق آن است که هرچه میزان اثربخش
شود، میزان  بیشتر می) بوك، اینستاگرام و تلگرام فیس(هاي اجتماعی منتخب  رسانه

مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی در انتخابات مجلس شوراي 
  .یابد ، افزایش می94اسالمی و خبرگان رهبري در هفتم اسفندماه 

دهد که  نشان می) 5(اسپیرمن در جدول شماره  نتایج آزمون ):4(فرضیه شماره 
بین دو متغیر سطح تحصیالت دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان رابطۀ معنادار اما 

یعنی هرچه سطح تحصیالت دانشجویان نمونه پژوهش باالتر رود، . منفی وجود دارد
طح س.  است-401/0ضریب همبستگی اسپیرمن . آید تر می ها پایین مشارکت سیاسی آن

  . است003/0معناداري نیز 
بیانگر آن است که ) 5( نتایج آزمون پیرسون در جدول شماره ):5(فرضیه شماره  

ضریب . ها رابطه معنادار، اما منفی وجود دارد بین سن دانشجویان و مشارکت سیاسی آن
بنابراین، .  است105/0و سطح معناداري  -431/0همبستگی پیرسون براي این دو متغیر، 

مفهوم . توان نتایج را به جامعۀ آماري تعمیم داد ن دو متغیر رابطه وجود دارد و میبی
رود، میزان مشارکت  رابطه این است که هرچه سن دانشجویان نمونه تحقیق باالتر می

  .آید تر می ها در انتخابات پایین سیاسی آن
  تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همگانی-6جدول نتایج 

ضریب استاندارد  Bریب ض متغیرها
S.E 

  ضریب تعدیل
 Betaشده 

مقدار آزمون 
t 

سطح 
 داري معنی

 003/0 923/2 __ 299/0  423/2 مقدار ثابت

 001/0 722/3 239/0 038/0 278/0 میزان استفاده

 000/0 119/4 234/0 087/0 449/0 میزان اعتماد

 026/0 121/2 221/0 260/0 337/0 میزان اثربخشی

 014/0 460/2 232/0 312/0 422/0 صیلیمقطع تح

  122/0  422/2  122/0  422/0  022/0  سن
 32/0: شده ضریب تعیین تعدیل 357/0:ضریب همبستگی چندگانه
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، ضریب همبستگی )6(هاي رگرسیونی همگانی جدول شماره  بر اساس تحلیل
یین  و ضریب تع357/0چندگانه به روش ورود همگانی چهار متغیر فوق، به میزانِ 

شده نشان  مقدار ضریب تعیین تعدیل. باشد  می32/0شده مجموع متغیرها برابر با  تعدیل
 درصد از کل واریانس مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات 32دهد که حدود  می

میزان استفاده، میزان اعتماد، میزان اثربخشی، مقطع (هفتم اسفند با این پنج متغیرِ معنادار 
از بین متغیرهاي مستقل فوق، بیشترین تأثیر را . باشد بینی می ابل پیشق) تحصیلی و سن

 و 239/0بوك، اینستاگرام و تلگرام با ضریب  هاي اجتماعی فیس میزان استفاده از رسانه
 شده براي ضریب بتاي تعدیل.  داشته است121/0کمترین آن را متغیر سن با ضریب 

بوك، اینستاگرام و  هاي اجتماعی فیس انهمیزان اثربخشیِ اخبار سیاسی موجود در رس
این مقدار ضریب براي میزان اعتماد به اخبار سیاسی .  است221/0تلگرام برابر با 

بوك، اینستاگرام و تلگرام مثبت بوده و برابر با  هاي اجتماعیِ فیس موجود در رسانه
  .باشد  می234/0

  
  گیري بحث و نتیجه

بوك، اینستاگرام و  هاي اجتماعیِ فیس اده از رسانهپژوهش حاضر، آثار و پیامدهاي استف
تلگرام بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی را موردبررسی و مطالعه 

 نظیر دیگر –هاي اجتماعی در ایران  رسانهکه نتایج پژوهش نشان داد، . قرار داد
. فراد را دگرگون کننداند تا حدودي میزان و نحوه مشارکت سیاسی ا  توانسته-کشورها

کند، مشارکت سیاسی در تمام سطوح بر طبق  گونه که مایکل راش تأکید می البته همان
اقتصادي، تحصیالت، شغل، جنسیت، سن، مذهب، قومیت، ناحیه و -پایگاه اجتماعی

اي که در آن مشارکت صورت  محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی یا زمینه
ها و ابزارهاي ارتباطی  در این میان، رسانه). 131: 1377راش، (کند  گیرد، فرق می می
عنوان یکی از  طور خاص، تنها به هاي اجتماعی مبتنی بر وب به طور عام و رسانه به
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اي نظیر ایران در نظر گرفته  عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در فرایندهاي سیاسی جامعه
تر   به نسبت مستقل–بار و اطالعات هاي اجتماعی با ارائه اخ رسانه حال، بااین. شود می

هاي افراد  صورت انبوه، دیدگاه به -اي رسمی و معطوف به قدرت  هاي رسانه از گفتمان
ویژه قشر جوان و البته دانشجویان را نسبت به پدیده مشارکت سیاسی، کم و  جامعه به

 اکنون جوانان و ازجمله دانشجویان بسیاري از. دهند کیف و نحوه آن شکل می
هاي اجتماعی اعم  را در رسانه.. هاي خود ازجمله، آزادي، دموکراسی، مشارکت و آرمان

این امر . کنند وجو می رسان موبایلی جست هاي اجتماعی مجازي و ابزارهاي پیام از شبکه
را  هاي غیررسمی واقعی هاي گروهی، شبکه ها عالوه بر ایجاد کانال باعث شده که آن

هاي  هاي اجتماعی و شبکه ترین تأثیري بوده که رسانه مهماین . نیز گسترش بدهند
ویژه  گیري و افزایش مشارکت دانشجویان در امور مختلف به اجتماعی مجازي در شکل

وجود رابطه مثبت، مستقیم و معنادار میان میزان استفاده از . اند امر سیاسی داشته
تاگرام و تلگرام با بوك، اینس هاي اجتماعی منتخب این پژوهش یعنی فیس رسانه

هاي  ، میانِ میزان اعتماد به رسانه+)413/0(مشارکت سیاسی دانشجویان نمونه تحقیق 
و میانِ میزان اثربخشی با مشارکت +) 318/0(اجتماعی منتخب و مشارکت سیاسی 

هاي اجتماعی به بهترین نحو از طریق ایجاد  دهد که رسانه نشان می+) 523/0(سیاسی 
فردي و گروهی و گشودن موانع موجود در دسترسی دانشجویان به ارتباطات میان 

ها  ترین شکل، اطالعات و آگاهی آن اطالعات و انتقال اطالعاتِ سیاسی در گسترده
نسبت به روندهاي سیاسی جامعه ایران را توسعه داده و از این مسیر توانسته بر 

  .تأثیرگذارند ،94ند سیاسی دانشجویان در عرصه انتخابات هفتم اسف الگوهاي کنش
هاي دانشجویان در  هاي اجتماعی بر اطالعات، آگاهی و نگرش تأثیري که رسانه

ترین عواملی است که باید به  از مهم اند ویژه حوزه سیاسی داشته هاي گوناگون به عرصه
ها از طریق تأثیري که بر فرهنگ  نکته دیگر این است که این رسانه. آن توجه داشت

بخشی سیاسی داشته و دارند، محرکی قوي براي ایجاد و افزایش سیاسی و اثر
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ساخت و برساختِ . دنآی به شمار می هاي مشارکت سیاسی در میانِ دانشجویان انگیزه
هاي اجتماعی باعث  هاي سیاسی و اجتماعی و انعکاس آن در رسانه اجتماعی واقعیت

نی بر تغییر وضعیت موجود خواهانه خود مبت عدالت هاي شده است که دانشجویان آرمان
هاي  آمیزي همچون انتخابات و صندوق  از مسیر راهکارهاي مسالمت را،و اصالح امور

وجو و سپس براي به فعلیت رساندن آن به  اخذ رأي، ابتدا در فضاي مجازي جست
عرصۀ عمومی واقعی یعنی مشارکت سیاسی در سطوح مختلف ازجمله رأي دادن قدم 

  .گذارند
هاي اجتماعی با ارائه تصویري موقت اما تأثیرگذار  توان گفت رسانه میرو،  ازاین

هاي همفکر و همسال دانشجویی، باعث  ها و رویدادهاي جامعه در میانِ گروه از پدیده
هاي مجازي تولید و در  از طریق شبکه  که ابتدا روابط و ارتباطات اجتماعیندا شده

هاي  واقعی غیررسمی، منجر به تحریک و انگیزههاي  مرحلۀ بعد، با بازتولید آن در شبکه
ارائه تفسیرهاي خاص دانشجویان در . ها شود نیرومندي براي مشارکت سیاسی آن

هاي سیاسی آنان فراهم کرده  فضاي مجازي بستر مناسبی براي ظهور و تجلی کنش
وگو و تعامل پیرامون مسائل و موضوعات سیاسی  است که از این طریق به گفت

هاي مناسب ازجمله زمان برگزاري انتخابات مجلس  قه بپردازند و در موقعیتموردعال
قدم  شوراي اسالمی و مجلس خبرگان به عرصه مشارکت سیاسی در سطوح مختلف

  .گذارند
  
  منابع 
  ابراهیمی، شهروز؛ نجفی داود؛ محمود اوغلی، رضا؛ صادقی نقدعلی، زهرا. 
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